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การประกวดผลงานรางวลั DMSc Award

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงาน เพื่อรับรางวัล 
DMSc Award  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์/
นักวิจัยมีเวทีส่งผลงานเข้าประกวด 
โดยเน้นเนื้อหาความโดดเด่นและประโยชน์ทางวิชาการของผลงาน

ครั้งนี้ (ปี พ.ศ. 2561) เป็นครั้งที่ 11
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โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
2. ประเภทหนังสือ/ต ารา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ประเภทการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการ

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
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• ผลงานชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล   20,000 บาท 
• ผลงานรองชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล   10,000 บาท
การน าเสนอผลงาน
• หากได้รับการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ผู้แทนหรือเจ้าของผลงานต้องพร้อมที่จะ

น าเสนอผลงานด้วยวาจาในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวลัแต่ละประเภท
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ลักษณะผลงาน
• เป็นผลงานวิจัยหรือพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแพทย์ 
ทางการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ด้านอาหาร ยา 
ยาชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องส าอาง รังสี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เป็น
ประโยชน์ สามารถใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ
มีแนวโน้มจะสามารถใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้
•ผลงานการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการแพทย์ หรือด้านสาธารณสุข หรือที่เป็น
ผลงานวิจัยจากงานประจ า (R2R)
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กองแผนงานและวิชาการคณะกรรมการ ปัจจุบันมี 15 คน ประกอบด้วย 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชกร อาจารย์มหาวิทยาลัย 
และแพทย์

▪ บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 ราย
▪ บุคคลภายนอก 6 ราย
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ข้อมูลผลงานประกวดรางวัล DMSc Award ปี 2560 
มีผู้ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 36 เรื่อง

1. ประเภทงานวิจัยและพัฒนา 13 เรื่อง     
- เป็นผลงานด้านห้องปฏิบัติการ 9 เรื่อง, ด้านการแพทย์ 3 เรื่อง

2. ประเภทหนังสือ/ต ารา จ านวน 18 เรื่อง           
- ด้านห้องปฏิบัติการ 5 เรื่อง, ด้านการแพทย์ 13 เรื่อง 
(กรมวิทย์, มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล, สถาบันวิจัย)

3. ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 เรื่อง
- มีด้านห้องปฏิบัติการ 5 เรื่อง (กรมวิทย์, มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล)
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ผลการประกวดรางวัลย้อนหลัง ปี 2558-2560
ปี พ.ศ. ประเภท รางวัลชนะเลศิ รางวัลรองชนะเลศิ

2560
งานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์

-Dr. Philip James Shaw
ศูนย์ BIOTEC, สวทช

-ดร.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
-ดร.เดือนเพ็ญ  จาปรุง
ศูนย์ BIOTEC, สวทช

หนังสือ/ต าราทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์

-รศ.พญ.พรพิมพ์  กอแพร่พงศ์  
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช 
ม. มหิดล

-นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์  
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
-พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด 
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

การพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ไม่มีผู้ที่ได้การคัดเลือก
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2559
งานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์

-รศ. นพ. ชายชาญ  โพธิรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ มช.

-ศ.ดร.สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
-ดร.อุบลศรี  เลิศสกุลพานิช
สวทช.

หนังสือ/ต าราทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์

-ศ.นพ. เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

-รศ. ดร.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช ม.มหิดล

การพัฒนาคุณภาพการ
บริการทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์

-ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล
สวทช.
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2558
งานวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์

-ผศ.ดร.เทวิน เทนค าเนาว์
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

-ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

หนังสือ/ต าราทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์

-นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร 
คณะแพทยศาสตร์ มข.

-นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร
สวส. กรมวิทย์

การพัฒนาคุณภาพการบริการ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

-รศ.ดร. พลังพล  คงเสรี
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-นายจิรเดช  ปัจฉิม                     
สชว. กรมวิทย์
-นางสาวอารี ทัตติยพงศ์ สวส. 
กรมวิทย์
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ประเด็นปัญหา :

กรรมการตัดสินผลงาน (บางท่าน) เสนอขอให้การรับสมัครเป็น
ผลงานทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น
ข้อพิจารณา : 

1. ให้เกณฑ์การรับสมัครผลงานคงเดิม
2. หรือเปลี่ยนเกณฑ์ลักษณะผลงาน โดยก าหนดแค่ผลงานทางห้องปฏิบัติการ

เท่านั้น
3.  หรือเปิดเวทีประกวดเฉพาะรางวัลทางห้องปฏิบัติการอีก 1 รางวัล
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